GUVERNUL ROMÂNIEI

Ordonanţă de urgență a Guvernului
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 196/2005

Având în vedere necesitatea completării cadrului legislativ necesar pentru asigurarea
îndeplinirii de către România a obiectivelor politicii Uniunii Europene în materie de deşeuri și
politici de mediu, necesitatea identificării și implementării unor modalități eficiente de impunere în
sarcina operatorilor economici responsabili care să stimuleze îndeplinirea obiectivelor anuale de
valorificare a deșeurilor statuate prin Directivele Uniunii Europene,
Având în vedere recentele modificări intervenite la Legea nr. 211/2011 privind regimul
deșeurilor republicată, prin care se reglementează în sarcina producătorilor de deșeuri și a
autorităților administrației publice locale obligația de a atinge, până la 31 decembrie 2020, un nivel
de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal,
plastic și sticlă, provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care
aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de minimum 50 % din
masa totală,
Luând în considerare faptul că introducerea acestui nou instrument economic pentru
deseurile municipale pentru perioada imediat urmatoare se impune în vederea instituirii unui
instrument fiscal de mediu pentru stimularea colectarii separate si utilizarea tuturor capacitatilor
de tratare existente la capacitatile si parametri proiectati, astfel incat sa se asigure o scadere a
cantitatii de deseuri municipale depozitate,
Constatând faptul că obiectivele stabilite pentru operatorii de colectare separata si
transportul separat al deseurilor municipale, inclusiv fractiile colectate separat, fara a aduce
atingere fluxului de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori sunt stabilite pe
baza capacitatilor de sortare, compostare si tratare mecano-biologica in operare sau in construire
(inclusiv instalatiile din proiectele privind sistemele de management integrat al deseurilor finalizate
sau fazate) si avand in vederea obligativitatea legislativa privind asigurarea colectarii separate,
Avțnd în vedere faptul că obiectivele pentru operarea statiilor de sortare, compostare si
tratare mecano-biologica sunt stabilite pe baza parametrilor de functionare, astfel incat sa se
asigure un grad cat mai mare de valorificare a deseurilor, respectiv de indepartare a deseurilor de

la depozitare. Aceste obiective sunt incluse si in proiectele privind sistemele de managament
integrat al deseurilor si sunt luate in considerare si la elaborarea Planului National de Gestionare
a Deseurilor pentru perioada 2014-2025,
Având în vedere cele mai sus prezentate, instituirea acestui instrument fiscal de mediu,
gradual, începând cu anul 2017 si pana in anul 2019 inclusiv, care să penalizeze neindeplinirea
obiectivelor privind reducerea cantitatii de deseuri depozitate, va conduce la creşterea cantităţilor
de deşeuri valorificate, dezvoltarea industriei de reciclare prin creearea de investiţii şi atingerea
obligaţiilor asumate de Romania prin Tratul de aderare.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie
situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta Ordonanță de urgență:
Art. I.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 9 alineatul (1) litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“c) taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deşeurile
nepericuloase şi deşeurile inerte eliminate final prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa
nr. 2, cu excepția cenușii și zgurii provenite de la centralele de producție a energiei termice și
electrice“.
2. La articolul 9 alineatul (1), după lit. y), se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul
cuprins:
“z) o contribuție de 80 lei/tonă, datorată de operatorii serviciului de salubrizare definiți conform
prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările
și completările ulterioare, licențiați pentru furnizarea/prestarea uneia sau mai multor activități ale
serviciului de salubrizare, definit conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităților
nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv unitățile administrativ
teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care realizează în
regim propriu salubrizarea localităților, conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a
localităților nr. 101/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv

următoarele activități: colectare separata si transportul separat al deșeurilor municipale, inclusiv
fracțiile colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de echipamente electrice si electronice,
baterii si acumulatori; colectarea si transportul deșeurilor provenite din locuințe generate de
activități de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; operarea stațiilor de
compostare a deșeurilor municipale; operarea stațiilor de sortare deseuri municipale; operarea
instalațiilor de tratare mecano-biologică a deșeurilor municipale. Contribuția este plătită pentru
diferența dintre cantitățile de deseuri municipale nepericuloase efectiv depozitate intr-un an si
cantitățile de deseuri municipale nepericuloase corespunzătoare obiectivelor privind cantitățile de
deseuri municipale depozitate prevăzute in anexa nr. 2.1. In deșeurile municipale nepericuloase
sunt incluse si deșeurile provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare si reabilitare
interioara si/sau exterioara a acestora. In cazul in care un operator al serviciului de salubrizare
desfășoară mai multe activități din anexa 2.1, plata contribuției se realizează pentru fiecare
activitate desfășurată. Contribuția nu reprezintă criteriu la stabilirea tarifelor pentru activitățile
specifice serviciului de salubrizare conform Ordinului Președintelui Autorității Naționale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 109/2007 privind aprobarea
Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice
serviciului de salubrizare a localităților”.
3. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu
următorul cuprins:
“(2^1) Contribuţ ia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. z) se plăteşte numai în cazul neîndeplinirii
obiectivelor minime privind depozitarea deşeurilor, prevăzute în anexa nr. 2.1.”;
4. La articolul 10, după alineatul (3^4) se introduc două noi alineate, alineatul (3^5) si
alineatul (3^6) cu următorul cuprins:
“(3^5) Proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite, prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. c) sunt
obligați să declare trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului în care sa desfăşurat activitatea, cantităţ ile de deşeuri nepericuloase şi deşeuri inerte eliminate final prin
depozitare.”;
“(3^6) Operatorii licențiați și unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale municipiilor, prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. z) sunt obligați să declare
trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului în care s-a desfăşurat
activitatea, cantităţ ile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor stabilite pentru activitățile de
salubritate prestate/furnizate, dupa cum urmeaza:


Operatorii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale, inclusiv
fractiile colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de echipamente electrice si
electronice, baterii si acumulatori – cantitatile de deseuri colectate si predate direct sau
prin intermediul statiilor de transfer la instalatiile de tratare, inclusiv instalatiile proprii
(sortare, compostare, tratare mecano-biologica si depozitare), separat pentru fiecare

activitate de tratate in parte;


Operatorii de colectare si transportul deseurilor provenite din locuinte generate de activitati
de reamenajare si realibilitare interioara si/sau exterioara a acestora - cantitatile de deseuri
colectate si predate direct sau prin intermediul statiilor de transfer la instalatiile de tratare,
inclusiv instalatiile proprii (concasare, sortare, depozitare) separat pentru fiecare activitate
de tratate;



Operatorii statiilor de compostare a deseurilor municipale - cantitatile de deseuri
municipale acceptate la compostare, cantitatile de compost transmise spre valorificare,
cantitatile de compost aflate in stoc, cantitatile de deseuri reziduale transmise spre
eliminare prin depozitare, direct sau prin intermediul statiilor de transfer;
Operatorii statiilor de sortare a deseurilor municipale - cantitatile de deseuri municipale
acceptate la sortare, cantitatile de deseuri sortate transmise spre valorificare, cantitatile de
deseuri sortate aflate in stoc, cantitatile de deseuri reziduale transmise spre eliminare prin
depozitare, direct sau prin intermediul statiilor de transfer;
Operatorii instalațiilor de tratare mecano-biologica a deșeurilor municipale - cantitățile de
deseuri municipale acceptate la tratarea mecano-biologica, cantitățile de deseuri rezultate
in urma procesului de tratare mecanica transmise spre valorificare, cantitățile de deseuri
rezultate in urma procesului de tratare mecanica aflate in stoc, cantitățile de deseuri
reziduale rezultate de la tratarea mecanica, respectiv cantitățile de deseuri stabilizate
biologic transmise spre eliminare prin depozitare, direct sau prin intermediul stațiilor de
transfer. Deșeurile stabilizate biologic utilizate la straturile de acoperire ale depozitului de
deseuri sunt considerate ca fiind eliminate prin depozitare.”





5. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e), f) şi s) se declară şi se plătesc lunar de către
persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţ ile respective, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.”
6. La articolul 11, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ (2^1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c), q) și z) se declară şi se plătesc trimestrial de către
persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţ i, până la data de 25 a lunii următoare
trimestrului în care s-a desfăşurat activitatea.”
7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Metodologia de calcul a contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 ali. (1) lit. a), f), i), j), p), q), s),
ș), ț), v), z) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția
mediului.”
8. Anexa 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanț ă de urgenț ă.

8. După anexa nr. 2, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2.1, al cărei conț inut este prevăzut
în anexa 2 la prezenta ordonanț ă de urgenț ă.
Art. II.
Prezenta ordonanț a de urgenț ă intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul
Oficial al României.

